Vulcões,
Geysers e
Glaciares
Partidas
2019

Julho 16
Agosto 6 e 13
Circuito guiado - Inglês

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para Reykjavik – à chegada, transporte
em flybus para alojamento APA no Fosshotel Reykjavik
ou similar.
2º Dia – Reykjavik – Westman
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo sul com
a primeira paragem na famosa queda de água de
Seljalandsfoss. Continuação da viagem até ao porto de
Landeyjahofn. Partida de barco para as ilhas Westman,
chegada à ilha Heimaey para um dia de aventura com
observação dos Puffins (papagaios do mar), subida à
cratera de um vulcão e exploração da flora nos novos
campos de lava. Tempo livre para explorar a ilha.
Pernoita na ilha.
3º Dia – Westman – Skogar – Vik
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso à ilha
central. Continuação da viagem pela costa sul com
passagem em Skogar e na queda de água Skogafoss.
Continuação da viagem rumo sul com a próxima
paragem nas praias de areia preta de Reynisfjara.
Pernoita na região de Vik por 2 noites com jantares.
4º Dia – Vik – Skaftafell – Lagoa dos Glaciares
Pequeno almoço no hotel. A viagem começará com
passagem pelo maior campo de lava Eldhraun até à
vila de Kirkjubaejarklaustur. Viagem até ao Parque
Nacional de Skaftafell, uma das mais belas regiões da
Islândia, dominada pelo Vatnajökull – o maior Glaciar
da Europa. Continuação da viagem em direcção
da Lagoa de Jökulsarlon, onde grandes icebergs

“navegam” até à entrada no mar. Passeio de barco na
lagoa. Regresso à região de Vik para pernoita. Jantar
no hotel.
5º Dia – Vik – Gullfoss – Geysir – Pingvellir – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. O dia começa com visita
ao novo centro de Lava, continuação da viagem para
a região de Geyser, famosa pelos Geysers e outras
manifestações geológicas de características únicas.
A próxima paragem será em Gullfoss, uma das mais
famosas quedas de água da Islândia. Por fim, viagem
até ao Parque Nacional de Pingvellir (Património da
Humanidade da Unesco) onde durante séculos se
reuniu o “parlamento” regional à beira do maior lago
islandês – fim do tour e alojamento em Reykjavik no
Fosshotel Reykjavik ou similar
6º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Transporte em flybus para
aeroporto e voos para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Possibilidade de extensão: Gronelândia ou Ilhas
Faroé

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.600

€2.180

Quarto Single

€2.740

€3.320

Os preços incluem: Voos TAP/ICELANDAIR em classe U/S com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 4 Dias com
acompanhamento de guia em inglês, 2 noites Apa em Reykjavik, 3 noites Apa nas regiões referidas, 2 jantares, Tour a ilha
Westman, entrada no Museu Eldheimar, Cruzeiro na lagoa Glaciar Jökulsarlon, Lava Centre, transferes In/Out em Fly Bus
e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

